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„Akatyst” – wzniośle opowiedziana Ewangelia
Karmelitańska szkoła formacji: Droga duchowa ze świętą Teresą od Jezusa
Sanktuaria Maryjne: Bazylika Świętogórska w Gostyniu
Takiego roku jeszcze nie było, czyli o wielkim Jubileuszu terezjańskim

Witaj, gwiazdo Słońce nam ukazująca,
Witaj, łono Boskiego wcielenia,
Witaj, przez którą stworzenie się odnawia,
Witaj, przez którą Stwórca dzieckiem się staje.
Witaj, Oblubienico Dziewicza.

5

Witaj, drabino, po której sam Bóg z nieba zstąpił,
Witaj, moście wiodący z ziemi ku niebiosom,
Witaj, cudzie, o którym słów brak jest aniołom,
Witaj, rano bolesna zadana demonom.

5

Witaj, matko Baranka i Pasterza,
Witaj, zagrodo duchowych owieczek,
Witaj, obrono od wilków niewidzialnych,
Witaj, bramy raju nam otwierająca.

Witaj, Matko Gwiazdy niezachodzącej,
Witaj, promieniu dnia mistycznego,
Witaj, gasząca zarzewie fałszu,
Witaj, oświecająca wyznawców Trójcy Świętej.

5

Witaj, tronie najświętszy Tego, co jest nad Cherbury,
Witaj, mieszkanie wzniosłe Tego, co ponad Serafy,
Witaj, która jednoczysz, co niepojednane,
Witaj, która dziewiczość łączysz z macierzyństwem.

5

Witaj, alkowo przeczystych zaślubin,
Witaj, zaślubiająca dusze wierne Panu,
Witaj, o piękna dziewic żywicielko,
Witaj, weselna dusz świętych przyjaciółko.
Witaj, Oblubienico Dziewicza.
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D r o g a

M a r y j n a

Akatyst, poza kompozycją muzyczną
i wyszukaną strukturą poetycką, odznacza
się również oryginalnie
opowiedzianą historią
życia Jezusa i Jego Matki. Autor, czerpiąc
inspirację z Ewangelii, zwłaszcza z relacji
dotyczących dzieciństwa Zbawiciela, pozostaje twórczym i wolnym interpretatorem
świętej historii. Ks. Ryszard Zawadzki tak
oddaje kunszt literacki Akatystu: Traktując tę natchnioną relację o początkach życia
Zbawiciela jako główne źródło dla tworzonego przez siebie hymnu, autor zachowuje
w nim jednak daleko posuniętą autonomiczność formy.
Pierwszych sześć strof ukazuje tajemnicę Wcielenia. To wydarzenie było i wciąż
pozostaje powodem prawdziwej i najgłębszej radości. Już dawne potępienie nie ma
znaczenia, od tego przełomowego momentu stworzenie pozostaje odnowione,
bo sam Bóg przyjął ludzką naturę. Bóg
posłał do Maryi swojego Anioła z pozdrowieniem i stąd Dziewica z Nazaretu
stała się zwierciadłem, w którym odbija
się blask bóstwa na ziemi. Wobec takich
zaskakujących faktów, Maryja ujawniła zdumienie i zapytała Anioła o sposób

wypełnienia się zapowiedzi. Wobec pokornej zgody na Boży plan, Duch Święty
uczynił Jej łono dziewiczą ziemią, urodzajną w łaskę dla wszystkich, którzy chcą mieć
zbawienie.
Przepełniona radością Matka Boża
udała się do Elżbiety. Tajemnica Wcielenia została objawiona również Janowi
Chrzcicielowi, który w łonie matki poruszył się z radością. Sekret mesjański
został także ukazany Józefowi, małżonkowi, który pouczony od Ducha Świętego
o tym poczęciu, zawołał: Alleluja! Autor

nie wahał się ukazywać orędzie ewangeliczne w sposób oryginalny. Dzięki temu
zachował w swoim dziele szeroką przestrzeń dla własnej licentia poetica.
Następne strofy od 7 do 12 wprowadzają w tajemnicę Objawienia Pańskiego. Pasterze przybyli adorować
nowo narodzone Dziecię. Poprzedzili oni
w uwielbieniu apostołów, duszpasterzy,
męczenników, królów przybyłych z Dalekiego Wschodu. Podróż królów została
ukoronowana wyrzeczeniem się szatana
i zła i uwieńczona przylgnięciem do prawdziwego Pana. Zgodnie z zapowiedzią
proroka Izajasza (Iz 19,1), Chrystus nawiedził również Egipt. Wraz z Nim zaczęła się prawdziwa wędrówka nowego ludu
ku ziemi obiecanej. Jezus objawił się także
starcowi Symeonowi. Zapowiedzi i oczekiwanie na Mesjasza zostały wypełnione
w Chrystusie, który będąc dzieckiem, objawia pełnię Boga.
Kolejne strofy są pochwałą tajemnicy
zstąpienia Boga na ziemię. W realizacji tego cudu, kluczowym było dziewicze macierzyństwo Maryi. Poprzez poczęcie się
Syna Bożego, odrodziło się życie. Dzięki Chrystusowi ludzkość ma okazję wrócić do początku, do samego Boga. Boskie
macierzyństwo jest drogą, przez którą ludzie zostali obdarzeni łaską przebóstwienia. To dzięki zniżeniu się Boga, który
zaprasza do przyjaźni ze sobą, każdy może dążyć do upodobnienia się z Bogiem
w Chrystusie.
Ostatnie strofy (19-24) hymnu wskazują na dziewictwo Maryi, które stało się

początkiem Kościoła i wzorem dla dziewic. W dziewiczym łonie Maryi dokonały
się zaślubiny Boga z ludzkością. Od tamtej
chwili Maryja prowadzi dziewice i zaślubia je Słowu Bożemu. Odrodzenie każdego człowieka dokonuje się poprzez Paschę
Chrystusa, która swoje źródło ma w dziewictwie Bogurodzicy. Ona sama po wniebowzięciu wstawia się za nami u Boga,
stąd Ją czcimy jako Pośredniczkę i Orędowniczkę, która chroni nas przed niebezpieczeństwem.
Akatyst jest pieśnią, w której można kontemplować życie Maryi. Rozważanie kolejnych strof może być inspiracją
do modlitwy uwielbienia. Hymn ukazuje
w poetycki sposób życie Maryi i Jej znaczenie dla Kościoła. Częsta lektura połączona z pogłębioną refleksją na modlitwie
będzie okazją do odkrywania nowych,
głębszych znaczeń ukrytych w tekście
hymnu.
Modlitwa chrześcijanina potrzebuje ożywienia i nowych inspiracji, inaczej
można popaść w stagnację i znużenie. Modlitewne rozważanie pięknego
hymnu ku czci Bogarodzicy może być okazją do zachwytu i w konsekwencji naśladowania Jezusa wraz z Dziewicą z Nazaretu.
Jakub Kamiński OCD

F O R M A C J A

STYCZEŃ
TYDZIEŃ I
„Pamiętam, że gdy umarła moja matka,
miałam mniej więcej dwanaście lat. Gdy
tylko zaczęłam uświadamiać sobie, co straciłam, zasmucona udałam się przed figurę

Matki Bożej i ze łzami błagałam Ją, aby
była moją Matką. Wydaje mi się, że choć
dokonało się to z dziecięcą prostotą, to jednak było skuteczne; gdyż najwyraźniej spodobało się tej Królewskiej Dziewicy to, że
poleciłam się Jej opiece i, w końcu, zawróciła mnie do siebie. Obecnie przygnębia
mnie, gdy widzę i pomyślę, w czym była

cha Świętego, by w codziennych łaskach,
doświadczeniach i natchnieniach odkrywać mądrość i miłość naszego Stwórcy
i by trwać w dziękczynieniu za wszystkie te dary.

TYDZIEŃ II

rzecz, że nie pozostałam nieugięta w dobrych pragnieniach, z jakimi zaczynałam.
O Panie mój! Skoro wydaje się, że byłeś
zdecydowany, aby mnie zbawić… i udzielać
mi tylu darów…, czyż nie uznasz za właściwe – nie ze względu na moją korzyść, ale
dla Twojego uszanowania – aby nie zabrudzała się tak bardzo ta gospoda, w której
tak nieprzerwanie masz zamieszkiwać?…
Tak więc, wychodząc z tego dzieciństwa,
zaczęłam dostrzegać przymioty natury,
którymi Pan mnie obdarzył, a których –
jak mówiono – miałam wiele…” (Ż 1,7-8).
Pan obdarowuje na różne sposoby, a darów Jego częstokroć nie potrafimy dostrzec
i docenić. A bywa i tak, że paradoksalnie,
bardzo cenny podarunek postrzegamy jako
niepotrzebny ciężar. Potrzeba światła Du-

„Czasami zdumiewa mnie szkoda, którą wyrządza złe towarzystwo i jeśli sama
nie przeszłabym przez to, nie zdołałabym
w to uwierzyć. Zwłaszcza w okresie młodości, zło, które takie otoczenie wyrządza,
zdaje się być większe. Chciałabym, aby rodzice nauczyli się na moim przykładzie,
jak ważne jest zwracanie na to bacznej
uwagi. A to przestawanie z nią zmieniło mnie do tego stopnia, że z prawości
natury i duszy nie pozostało mi prawie
nic, i wydaje mi się, że to ona narzuciła
mi swój sposób bycia, razem z inną osobą, która w ten sam sposób spędzała swój
wolny czas” (Ż 2,4).
Wszystko, czym karmimy duszę, zaczyna rzeźbić kształt naszego jestestwa. Ludzie, spotkania, rozmowy mają
siłę ogromną, której moc zmienia nasz
charakter, każe zająć pewne stanowisko
lub uczynić wysiłek odparcia wpływu otoczenia. To zatem, z kim chcemy wędrować
przez życie, z kim dzielić się radościami
i troskami, a wreszcie i przede wszystkim, z kim dążyć do świętości, winniśmy
przedkładać Panu na modlitwie i słuchać
Bożych natchnień, tak, by nasze wybory
były Jemu miłe.

TYDZIEŃ III
„Wydaje mi się, że nie upłynęły trzy
miesiące, podczas których żyłam w tych
próżnościach, gdy zostałam zaprowadzona do pewnego klasztoru, który znajdował się w tym mieście, gdzie zajmowano
się wychowywaniem podobnych mi osób,
choć w kwestii obyczajów nie tak zrujnowanych jak ja. I dokonało się to z tak
wielkim zachowaniem pozorów, że tylko
ja sama i kilku krewnych o tym wiedziało… Albowiem tak bardzo obawiałam się
o moją cześć, że zabiegałam na wszelkie
sposoby, aby to pozostało ukryte… O mój
Boże! Jaką szkodę wyrządza na świecie
lekceważenie tego i mniemanie, że może pozostać ukryte coś, co jest przeciwko
Tobie! Jestem pewna, że uniknęłoby się
wielkich nieszczęść, gdybyśmy zrozumieli, że cała sprawa nie polega na tym, aby
strzec się przed ludźmi, ale na tym, abyśmy strzegli nas samych, żeby nie sprawiać przykrości Tobie” (Ż 2,6-7).
Mnogość działań mających na celu utrzymanie pozytywnego wizerunku,
lęk, by nie stracić dobrej opinii – to fra-

zy trafnie charakteryzujące współczesnego człowieka. Teresa doskonale wiedziała,
jak wielką przeszkodą w drodze ku Bogu
może być paraliżujący strach przed krytyką ze strony otoczenia. Wiedziała też,
że aby wyrwać się z tych więzów fałszywych ocen, wystarczy skupić się na rozwoju naszej relacji z Panem. Skutecznie
unikniemy wtedy jadu demona, który, bazując na naszych słabościach, zawsze będzie starał się wmówić nam kłamstwa.

TYDZIEŃ IV
„Chociaż byłam tam tylko kilka dni,
dzięki sile, z jaką słowa Boże oddziaływały w moim sercu – zarówno czytane,
jak i słyszane – oraz dobre towarzystwo,
zaczęła do mnie docierać prawda z czasów dzieciństwa: o tym, że wszystko jest
niczym, i o próżności świata, i jak życie
kończy się w krótkim czasie, a nadto obawa, że jeśli teraz umarłabym, to poszłabym do piekła. I chociaż moja wola nie
skłoniła się jeszcze ostatecznie do zostania zakonnicą, widziałam, że jest to lepszy
i bezpieczniejszy stan życia. I tak powoli zdecydowałam się przymusić siebie do
wybrania go”.
„Prawdy z czasów dzieciństwa” są
dla św. Teresy ważnymi drogowskazami pozwalającymi odnaleźć drogę w życiu. Święta zwierza się nam, że to właśnie
one zawracają ją na trakt, na którym odnajdzie swoje powołanie. Bóg pragnie nieustannie nam pomagać i prowadzić przez
ścieżki rozwoju duchowego. Z kolei naszym zadaniem jest, być może z pomocą kierownika duchowego, prawidłowo je

odczytywać . Pan, tak jak troskliwy ojciec
opiekujący się swoimi dziećmi, nie pozwoli nam zbłądzić, jeśli tylko będziemy
przy Nim trwali.

LUTY
TYDZIEŃ I
„Pan zaraz dał mi zrozumieć, jak obdarza względami tych, którzy przymuszają siebie do służenia Mu, czego nikt
we mnie nie dostrzegał, a jedynie wielkie zdecydowanie. Natychmiast dał mi
tak wielkie zadowolenie…, które już nigdy mnie nie opuściło i zamienił Bóg
oschłość, którą odczuwała moja dusza,
w przeogromną czułość… Nawet czasami, gdy zamiatałam w godzinach, które dawniej zwykłam poświęcać na moje
przyjemności i stroje, i przypomniało mi
się, że byłam od tego wolna, tak mnie to
napełniało nową radością, że byłam zdumiona i nie mogłam zrozumieć, skąd mi
to przychodzi” (Ż 4,2).
Teresa zwraca uwagę na to, że nawet
najbardziej przyziemne zadania, z którymi zmagamy się w ciągu dnia i do których
nierzadko musimy się przymuszać, mogą mieć ogromną wartość w oczach Boga, gdy są czynione ze względu na Niego
i z myślą o Nim. Pan nie pozostawia takich działań bez obdarowywania słodkimi pociechami, w których pragnie nam
przypominać, że zawsze jest przy nas.

TYDZIEŃ II
„Nigdy nie doradzałabym – gdybym
była osobą, która miałaby wyrazić swoją

opinię – aby, gdy często przychodzi jakieś
dobre natchnienie, ze strachu zaniechano
wprowadzenia go w czyn; gdyż jeśli człowiek żyje ogołocony wyłącznie ze względu
na Boga, nie trzeba obawiać się, że wyniknie z tego coś złego, gdyż On ma moc
uczynić wszystko. Niech będzie błogosławiony na wieki, amen” (Ż 4,2).
Strach jest niewątpliwie złym doradcą
w podejmowaniu decyzji. Może być wielką
przeszkodą na drodze realizacji Woli Bożej. Teresa zamyka ten fragment stanowczym kryterium rozeznania. Zachęca nas,
by tak łatwo nie rezygnować z dobra, które możemy uczynić dla większej chwały
Boga, a którego pragnienie rozpala w naszych sercach Duch Święty.

TYDZIEŃ III
„Widząc się tak sparaliżowaną i w tak
młodym wieku, i jak urządzili mnie ziemscy lekarze, z determinacją postanowiłam
zwrócić się o pomoc do tych z nieba, aby
mnie uzdrowili, gdyż nadal pragnęłam

zdrowia, pomimo że z wielką radością
dźwigałam to doświadczenie, i myślałam
niekiedy, że jeśli będąc zdrową miałabym
się potępić, to lepiej będzie tak, jak jest; ale
nadal uważałam, że o wiele więcej służyłabym Bogu z dobrym zdrowiem. To jest
błąd, któremu ulegamy, że nie poddajemy
się całkowicie temu, co Pan czyni, a przecież On wie lepiej, co jest dla nas odpowiednie” (Ż 6,5).
Święta z Ávila pragnie nam przypominać, że „Pan wie lepiej”. Jak często zmagamy się z myślą, że gdyby coś wydarzyło
się po naszej myśli, to z pewnością przyniosłoby lepsze efekty. Tymczasem Bóg
przenikając najskrytsze zakątki naszych
serc, zna nas lepiej i wie, co będzie dla nas
lepsze, nawet jeśli po ludzku wydaje się
to beznadziejne, pozbawione sensu i pożytku. Pan wtedy miłosiernie wyczekuje
na naszą akceptację tego, co nas spotyka,
akceptację, która może wyniknąć jedynie
z ofiarnej miłości ku Niemu.

TYDZIEŃ IV
„I obrałam sobie za adwokata i patrona chwalebnego świętego Józefa i gorąco mu się polecałam. Widziałam jasno, że
zarówno w tej potrzebie, jak i w innych,
większych, dotyczących czci i zagubienia
duszy, ten ojciec i patron mój wyprowadził mnie o wiele lepiej, niż ja umiałam
prosić. Nie przypominam sobie, aby, jak
dotąd, zaniechał uczynienia czegokolwiek,
o co go prosiłam. Jest to zdumiewające, jak
wielkich darów udzielił mi Bóg za pośrednictwem tego błogosławionego świętego,

z jakich niebezpieczeństw mnie wyzwolił,
zarówno ciała, jak i duszy” (Ż 6,6).
Święci są blisko nas, często bliżej niż
to możemy pojąć. Oni, ciesząc się już Panem w niebie, pragną odbijać Jego blask
tutaj, w doczesności. W swoim niezmierzonym miłosierdziu Bóg pragnie udzielać
nam wielu łask i prowadzić przez trudy
życia właśnie za pośrednictwem tych, którzy w szczególny sposób odpowiedzieli na
Jego wezwanie, żyjąc jeszcze na tym świecie. Patrzmy uważnie oczyma duszy, by nie
przeoczyć tego wielkiego daru.

MARZEC
TYDZIEŃ I
„I tak z rozrywki w rozrywkę, z próżności w próżność, z okazji w okazję, zaczęłam wikłać się tak często w wielkie

okazje, a moja dusza była tak wyniszczona w licznych próżnościach, że już mi było
wstyd ponownie zbliżyć się do Boga w tak
szczególnej przyjaźni, jaką jest modlitewna relacja… Najstraszniejszym oszustwem,
które demon zdołał wmówić mi pod pozorem pokory, było, że widząc siebie tak
zagubioną, zaczęłam obawiać się praktykowania modlitwy myślnej” (Ż 7,1).
Gdy człowiek popadnie w grzech, jedyne, co może zrobić gorszego, to odwrócić się od Boga i przestać z Nim
rozmawiać. A tego właśnie najbardziej
chce diabeł – byśmy myśleli, że Bóg nam
nie wybaczy, że Jego miłosierdzie jest dla
nas ograniczone. Tak naprawdę, jest to
rodzaj ukrytej pychy, w której my sami
chcemy ograniczać Boga, bo trudem jest
stanąć przed Jego obliczem i z ufnością
dziecka wyznać, że Go skrzywdziliśmy,

że potrzebujemy Jego miłosierdzia, i że
wierzymy, że nas nie odtrąci.

TYDZIEŃ II
„Gdy rozpoczęłam wchodzić w te kontakty towarzyskie, nie wydawało mi się
– gdyż widziałam, że były one w zwyczaju – aby miało to przynieść mojej duszy jakąś szkodę i rozproszenie… Była
w klasztorze pewna zakonnica, która była
moją krewną. Należała do starszych i była wielką służebnicą Bożą, i dobrą zakonnicą. Ona również kilka razy ostrzegała
mnie, a ja nie tylko nie dowierzałam jej,
ale jeszcze obraziłam się na nią, gdyż wydawało mi się, że oburzała się nie mając
o co” (Ż 7,6.9).
Człowiek w swej naturze, spaczonej
przez grzech pierworodny, skłonny jest do
kierowania się popędliwością w ocenianiu innych. Powierzchowna ocena zachowań bliźnich może krzywdzić ich samych,
ale również my, kierując się w niej ciałem,
a nie duchem, możemy utracić szansę ujrzenia w całej sytuacji Woli Bożej, która
szuka dla nas zawsze największego dobra.

TYDZIEŃ III
„Doradzałabym tym, którzy praktykują
modlitwę myślną – zwłaszcza na początku
– aby starali się o przyjaźń i relacje z osobami, które zajmują się tym samym. Jest to
rzecz niezwykle ważna, choćby chodziło
tu jedynie o wspomaganie się nawzajem
modlitwami, a tym ważniejsza, że wynika
stąd dużo więcej korzyści! I (skoro ludzie
zabiegają o przyjaciół, którym mogliby się
zwierzyć ze swoich czysto ludzkich kon-

taktów towarzyskich i upodobań – nawet
jeśli nie są one zbyt dobre – i aby bardziej
rozkoszować się opowiadaniem o tych
próżnych przyjemnościach), nie wiem, dlaczego nie miano by dozwolić, aby – ten,
który tak z całym zaangażowaniem zaczął
miłować Boga i służyć Mu – pozwolił sobie na rozmawianie z pewnymi osobami
o swoich przyjemnościach i trudach, gdyż
i jednego, i drugiego doświadczają ci, którzy praktykują modlitwę myślną” (Ż 7,20).
Rozmowa o Bogu, o „świętych sprawach”, nie musi wiązać się od razu z próżnym upodobaniem w samym sobie. Wręcz
przeciwnie, może stać się źródłem wzrostu gorliwości w służeniu Panu, chwilą,
która podniesie nas na duchu, pomoże
przetrwać trudności, z którymi się zmagamy, a w które obfituje życie modlitwy,
o czym Teresa nie zapomina wspomnieć.

pozostawać przed Sobą i wciągając mnie
w Swoją obecność; gdyż miałam świadomość, że jeśli On nie postarałby się o to,
ja sama nie doszłabym do tego” (Ż 9,9).
Pan tak bardzo pragnie obsypywać nas
darami i słodyczą płynącą z obcowania
z Nim. Istnieje jednak subtelne, lecz bardzo groźne w skutkach niebezpieczeństwo tego, iż nasza grzeszna natura uczyni
tę słodycz i czułość głównym celem, dla
którego stajemy przed Panem na modlitwie. Miłować Boga tylko ze względu na
Niego samego, to zadanie trudne. Droga
takiej modlitwy wymaga od nas całkowitego ogołocenia ducha. Jednak kochający
Ojciec nigdy nas nie zostawia na niej samych i zawsze możemy ufać w Jego wierność i przebaczające miłosierdzie.
Kamil Minda OCD

TYDZIEŃ IV
„Wydaje się, że to, co inni z wielkim
trudem starają się uzyskać, Pan osiągał
to tu ze mną, bylebym tylko zechciała to
przyjąć; czym w tych ostatnich latach było obdarowywanie mnie smakami i przejawami czułości. Nigdy nie ośmieliłam się
błagać Go, aby mi je dał, ani o pobożną
czułość. Prosiłam Go jedynie, aby udzielił
mi łaski, bym Go nie obrażała, i aby przebaczył mi moje wielkie grzechy. A ponieważ widziałam, że były one tak wielkie,
nigdy świadomie nie ośmielałam się nawet pragnąć takich przejawów czułości ani
smaków. Dość już – wydaje mi się – czynił
w Swojej łaskawości i prawdziwie okazywał mi wielkie miłosierdzie, pozwalając mi

Cytaty z:
św. Teresa od Jezusa, Księga mojego życia, Flos Carmeli, Poznań 2010
Oznaczenia cytatów w tekście: Ż 7,6 – Księga mojego życia, rozdział 7, akapit 6.

S A N K T U A R I A

W tym numerze pragniemy przybliżyć
Czytelnikom miejsce o niezwykłej wartości historycznej, estetycznej, ale przede
wszystkim duchowej. Jest ono szczególnie bliskie mieszkańcom Wielkopolski,
ale o znacznym zakresie jego oddziaływania, przekraczającym jeden tylko region, może świadczyć chociażby fakt, że
papież Jan XXIII w 1962 r. nazwał je „jakby drugim sanktuarium po Częstochowie
na Ziemiach Polskich”.
Bazylika na Świętej Górze w Gostyniu, bo o niej mowa, od wieków przyciąga pielgrzymów z bliższych i dalszych

krain. Nie przybywają jednak oni przecież tylko po to, aby podziwiać niezwykłą barokową architekturę, dzieła sztuki
czy malowniczy krajobraz okolicy. Gromadzi ich tu przede wszystkim Ta, która poprzez cudami słynący obraz Róży
Duchownej, pociesza, ratuje i wspomaga wszystkich uciekających się pod Jej
obronę. To ona jest Panią i Gospodynią
tego miejsca.

CUDOWNY WIZERUNEK
Stanowiący samo serce gostyńskiego sanktuarium, łaskami słynący obraz,
przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem
Jezus, trzymającą w prawej dłoni kwiat
róży. W sposobie przedstawienia Chrystusa i Jego Matki widoczne są wyraźnie
wpływy starożytnej tradycji bizantyjskich
ikon. Maryja jest tu przedstawiona jednocześnie jako Matka i jako Królowa. Patrzy
Ona uważnie, z troskliwością i matczy-

nym zasłuchaniem w stronę swoich dzieci,
modlących się przed tym obrazem. Jednocześnie, pełna niebiańskiej godności i powagi, koronowana z pomocą aniołów na
Panią nieba i ziemi, wydaje się milcząco
przemawiać do nas, swych sług, wskazując
na Tego, który jest naszą prawdziwą nadzieją i sensem naszego życia – na Jezusa.
Za Maryją i Chrystusem, po obu stronach widzimy łacińskie inskrypcje. Jedna
jest cytatem z Pieśni nad pieśniami: „Kim
jest ta, co się wyłania z pustyni?”, druga zaś
głosi: „Przeto witaj Rodzicielko białego jak
kwiat śniegu, witaj Panienko, słodka ozdobo, pierwsza chwało moja”. Pejzaż ukazany w tle przedstawia natomiast dawny
kościółek na Świętej Górze oraz Gostyń.

MIEJSCE ZUPEŁNIE NIEZWYKŁE
Sanktuarium w Gostyniu jest uznawane za jeden z najcenniejszych zabytków
barokowych w Polsce. Sama forma architektoniczna kościoła jest niezwykle ciekawa: nawa główna, wzniesiona na planie
ośmioboku, jest sporych rozmiarów, bogato zdobioną freskami, kopułą. Do niej
przylega prezbiterium ze strzelistym, zabytkowym ołtarzem głównym, w którym
znajduje się cudowny obraz. Również prezbiterium zwieńczone jest, choć już proporcjonalnie mniejszą, kopułą. Na uwagę
zasługują również piękne XVIII-wieczne
ołtarze boczne. Dwa z nich, mieszczące
się w prezbiterium, są szczególnie wartościowe: ołtarz Matki Bożej Bolesnej z pochodzącą z pocz. XVI w. pietą oraz dużo
nowszym wizerunkiem bł. Edmunda Bojanowskiego, który przypomina o dozna-

nym przez niego cudzie uzdrowienia oraz
ołtarz św. Filipa Neri, na którym znajdują
się relikwie m. in. właśnie św. Filipa. Pozostałe ołtarze boczne znajdują się w rozchodzących się promieniście od ośmiokątnej
nawy głównej kaplicach. Są to kaplice:
św. Krzyża i św. Floriana z pięknym krucyfiksem z XVI w., św. Józefa, św. Barbary
i św. Michała, świętych Karola i Erazma,
św. Jana Nepomucena i św. Antoniego
oraz Matki Bożej Różańcowej i św. Zofii.
W bazylice możemy odnaleźć wiele cennych przykładów sztuki malarskiej,
rzeźbiarskiej czy snycerskiej, głównie
z XVIII i XIX w. O otrzymywanych tutaj przez wieki łaskach, przypominają
liczne, często bogato zdobione wota, z których najstarsze pochodzą jeszcze z XV w.
W sanktuaryjnej zakrystii przechowywane są z kolei piękne, zabytkowe monstrancje, kielichy, relikwiarze i ornaty.
W podziemiach świątyni znajdują się
rozległe krypty, a w nich setki trumien zawierających szczątki zmarłych fundatorów
oraz księży i braci filipinów.
Na szczegółowe opisanie wszystkich
detali tej świętogórskiej perły architektury i sztuki nie starczy tu oczywiście
miejsca. Pozostaje więc tylko zachęcić
Czytelników do samodzielnego zbadania wszystkich jej bogactw.

HISTORIA ŚWIĘTEJ GÓRY
Święta Góra od niepamiętnych czasów uchodziła za „Miejsce Matki Bożej”.
Poświadcza to odnotowany w kronikach
fakt wybudowania w 1468 r. przez Piotra Borka, dziedzica Gostynia, kaplicy,

co było zainspirowane już wówczas istniejącym i silnie rozwijającym się kultem
maryjnym. W 1511 r. syn Piotra, Maciej, zwrócił się z prośbą do biskupa poznańskiego o przysłanie specjalnej komisji
w celu zbadania prawdziwości powszechnie rozgłaszanych łask. Komisja oficjalnie
uznała cudowny charakter wydarzeń na
Świętej Górze. Wobec napływu licznych
pielgrzymów, już w dwa lata później, rozpoczęto w tym miejscu budowę kościoła.
Trudnym okresem dla świętego miejsca były czasy reformacji, która w pierwszej
połowie XVI w. zyskała w tych okolicach
szczególnie wielu zwolenników. W tym
czasie Kościół na Świętej Górze sprofanowano, urządzając w nim cegielnię,
a pierwotna wersja cudownego obrazu
Matki Bożej została najprawdopodobniej

zniszczona (Przypuszcza się, że zniszczony przez protestantów obraz w krótkim
czasie zastąpiono nowym, namalowanym
na wzór dawnego. Nie powinniśmy jednak
odczytywać tego jako zastąpienia cudownego oryginału falsyfikatem. Niezwykłość
tego wizerunku nie tkwi przecież w deskach, farbie, którą był malowany czy technice malarskiej, ale w wybraniu go przez
Dziewicę Maryję na szczególny znak swej
obecności. To, że również ów nowy obraz
Maryja sobie upodobała, poświadczają
zresztą liczne cuda, które po tym wydarzeniu Bóg czynił i dalej czyni).

zmienić projekt gostyńskiego sanktuarium. Zdecydowała, że w Gostyniu stanie wierna kopia weneckiej świątyni. Tak
też się stało. Budowę ostatecznie zakończono już po jej śmierci, w 1731 r. Z tego
okresu pochodzi również okazały budynek klasztoru księży filipinów.

Szczególnym rokiem w dziejach sanktuarium był 1668, kiedy to opiekę nad nim
objęła (i sprawuje ją aż po dziś dzień) sprowadzona w tym celu z Italii Kongregacja
Oratorium św. Filipa Neri – czyli inaczej
– księża filipini.
W 1675 r., w związku z fatalnym stanem kościoła z pocz. XVI w., zdecydowano
się rozpocząć budowę nowego (obecnego)
kościoła. Głównym fundatorem świątyni
został Adam Florian Konarzewski, który
w swym życiu nieraz doświadczył cudownej pomocy świętogórskiej Pani. Niestety, po roku od rozpoczęcia budowy, Bóg
powołał go do siebie. Szczęśliwie jednak,
na wyraźne polecenie jego żony, Zofii,
kontynuowano prace. Osoba Zofii Konarzewskiej jest warta wspomnienia także z innego powodu – po śmierci męża,
w czasie swojej podróży po Włoszech, została ona urzeczona pięknem nowobudowanego weneckiego kościoła Santa Maria
della Salute. Porozumiała się więc z architektem i po rozmowie z nim postanowiła

Kolejny trudny okres związany jest
z rozbiorami. W 1876 r. władze niemieckie ogłosiły kasatę klasztoru księży filipinów. Kościół, pozbawiony opiekunów,
był zamknięty przez 12 lat. Później posługiwali w nim księża diecezjalni. Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri udało się
wrócić na Świętą Górę już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w 1919 r.
Szczególnie wymownym znakiem
dalszego rozwoju kultu był akt koronacji obrazu koronami papieskimi w 1928 r.
Dokonał go ówczesny prymas Polski,
ks. kard. August Hlond.
Swoistym zaś zwieńczeniem procesu
ukazywania przez pasterzy Kościoła roli i wagi Sanktuarium na Świętej Górze

były: nadanie mu przez Pawła VI tytułu
Bazyliki Mniejszej 30 maja 1971 r. oraz
uhonorowanie obrazu Matki Bożej przez
Benedykta XVI ofiarowaniem papieskiej
Złotej Róży 14 lutego 2012 r.

CZASY OBECNE
Oczywiście Świętogórskie Sanktuarium nie jest tylko dumnym i pięknym
reliktem przeszłości. Cały czas wypełnia
swoje podstawowe zadanie: gromadzi na
modlitwie wiernych synów i córki Błogosławionej Dziewicy i jest znakiem Jej
szczególnej opieki i troski wobec wszystkich, których Chrystus powierzył Jej
pod krzyżem.
Opieka ta również i dzisiaj przejawia
się w wydarzeniach cudownych. Księża
filipini otrzymują ciągle nowe świadectwa od osób, które za wstawiennictwem
świętogórskiej Róży Duchownej doznały
uzdrowienia duszy i ciała lub niezwykłej
pomocy i pocieszenia w bardzo trudnych
nieraz sytuacjach.

Na Świętej Górze praktykowane i promowane są liczne formy nabożeństw maryjnych – szczególnie zaś nowenna do
Matki Bożej ze Świętej Góry, odmawiana w środy o godz. 1900, w czasie której
zanoszone są przed cudowny wizerunek
Róży Duchownej składane przez wiernych prośby i podziękowania.
Wyjątkowo uroczyście obchodzony
jest w Sanktuarium dzień 25 czerwca, czyli święto patronalne Matki Bożej Świętogórskiej.
Warto również wspomnieć, że do dyspozycji wiernych jest tu obszerny dom
rekolekcyjny, w którym można odnaleźć
ciszę i skupienie pomocne do tego, aby
faktycznie zacząć kształtować swoje życie
na wzór pokornej Dziewicy z Nazaretu.
Za zakończenie i jednocześnie zachętę do nawiedzenia świętogórskiej Pani,
niech posłuży ten cytat z myśli związanego silnie ze Świętą Górą ks. bpa Józefa Zawitkowskiego:
Święta Góra w Gostyniu.
Niewielka to góra,
łagodne wzniesienie,
ale cudem jest dla naszej Ziemi.
Kto nie widział Gostynia, dużo stracił.
Kto raz zobaczył Świętą Górę
musi tu wracać.
Michał Żelechowski OCD

J U B I L E U S Z

Dokładnie w tym roku mija 500 lat od
narodzin św. Teresy od Jezusa (tzw. Teresy Wielkiej lub Teresy z Ávila) – mistyczki, doktora Kościoła, karmelitanki bosej,
naszej Matki.
Teresa de Ahumada przyszła na świat
28 marca 1515 roku około godziny piątej
nad ranem w miejscowości Ávila w środkowej Hiszpanii (Kastylia). Już od wczesnych lat dziecięcych przejawiała szczególne
zainteresowanie sprawami duchowymi:
pragnienie udania się do kraju Maurów, by
zginąć śmiercią męczeńską i znaleźć się jak
najszybciej w niebie, budowanie w ogro-

dzie pustelni. W wieku lat 20, po okresie
młodzieńczego zauroczenia sprawami światowymi (nałogowe czytanie powieści rycerskich, złe towarzystwo, przesadne dbanie
o wygląd), wstąpiła do klasztoru karmelitanek w swoim rodzinnym mieście. Jako
osoba zakonna przez wiele lat zmagała się
z budowaniem relacji z Bogiem na modlitwie, a ciągłym uwikłaniem w sprawy tego świata. W tym czasie Pan Bóg zaczął ją
obdarzać szczególnymi przejawami swojej miłości – łaskami mistycznymi, co zaowocowało jej ostatecznym nawróceniem
w wieku lat 39. Za natchnieniem Boga,

wbrew wielu przeciwnościom, założyła nowy klasztor (św. Józefa) w obrębie zakonu
karmelitańskiego, który charakteryzował się
wierniejszym zachowywaniem pierwotnej
Reguły. W krótkim czasie jej działalność reformatorska rozszerzyła się na całą Hiszpanię. Ufundowała 17 klasztorów żeńskich i,
wraz ze św. Janem od Krzyża, klasztor męski
w Duruelo, stając się założycielką nowej rodziny zakonnej Karmelitów Bosych. Po latach niezwykle intensywnej działalności
apostolskiej, która zakorzeniona była w głębokiej relacji z Bogiem, odeszła do Pana
dnia 4 października 1582 roku, mając 67 lat.
Dzięki swojej wyjątkowej osobowości
i głębi życia duchowego, Święta stała się
dla wielu przewodniczką na drogach życia wiary. To pięćsetlecie narodzin Teresy jest
cenną okazją, by nadal przemawiała ona do
nas swoim świadectwem i swoją pasją – pisał nasz o. Generał w swoim Przesłaniu na
Jubileusz 500-lecia. Teresa mówi o tym, co
przeżyła, opowiada nam historię duszy, która – po wielu oporach – poddaje się ostatecznie
miłości Boga i odkrywa w Nim swoją prawdę, dobroć i radykalne piękno. Teresa nie zatrzymała swojego doświadczenia tylko dla
siebie, jako zazdrośnie ukrywanego skarbu,
ale nam go podarowała, byśmy także mogli
wejść w jej pełnię życia i szczęścia. Jubileusz
urodzin Świętej, to wielkie wydarzenie dla
całego Kościoła, a w sposób szczególny dla
Karmelu i wszystkich, którzy przez znak
szkaplerza należą do naszej Rodziny zakonnej. Pragniemy więc wspólnie dziękować
Bogu za dar życia naszej Matki, św. Teresy
i prosić ją o wstawiennictwo.

Aby owocnie przeżyć ten rok, przygotowania rozpoczęliśmy już pięć lat temu. Miały one wymiar przede wszystkim duchowy,
poprzez systematyczne czytanie, studiowanie i medytowanie spuścizny naszej
Matki. Każdy rok poświęcony był innemu wielkiemu dziełu. W nowym odczytaniu dziedzictwa św. Teresy pomogły nam
nowe tłumaczenia Księgi mojego życia, Zamku wewnętrznego oraz Księgi Fundacji (w
przygotowaniu Droga doskonałości i Listy),
których podjęło się Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych Flos
Carmeli (www.floscarmeli.pl). Ważnym elementem była również organizacja sympozjów poświęconych tematyce terezjańskiej
przez Instytut Duchowości Carmelitanum
i Wyższe Seminarium Karmelitów Bosych
w Poznaniu. Dla przykładu, w roku 2014
pochylaliśmy się nad tematem korespondencji św. Teresy od Jezusa. Znawcy tematyki szacują, że w ciągu swojego życia,
Teresa mogła napisać nawet do 15 tysięcy
listów, co jak na tamte czasy wydaje się być
czymś niezwykłym.
Można więc powiedzieć, że jesteśmy
gotowi, by w tym Roku Jubileuszowym
w szczególny sposób spotkać się duchowo
z naszą Matką. Obchody 500-lecia narodzin rozpoczęły się 15 października 2014
roku w rodzinnym mieście wielkiej Mistyczki. Uroczystą Mszę świętą na placu
św. Teresy odprawił przewodniczący hiszpańskiego episkopatu abp Ricardo Blázquez. Polska inauguracja miała miejsce 11
października w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, gdzie uroczystej
Mszy św. przewodniczył ks. kard. Stanisław

Dziwisz. W Eucharystii wzięła udział licznie zgromadzona Rodzina karmelitańska
z całej Polski. Trzeba jednak powiedzieć,
że to dopiero początek. Pragniemy zaprosić wszystkich do przeżywania obchodów
Jubileuszu wraz z naszymi wspólnotami
zakonnymi w całej Polsce.

W Domu Rekolekcyjnym w Gorzędzieju
(www.rekolekcje.karmelicibosi.pl):

Co zatem czeka nas jeszcze w tym roku? Wymieńmy tylko najważniejsze wydarzenia:

W Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu:

 22 marca 2015 godz. 1300 – transmisja Mszy św. w TV Polonia z Kościoła
pw. św. Teresy od Jezusa w Przemyślu.
 30/31 maja – czuwanie modlitewne ze
św. Teresą od Jezusa przed cudownym
obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze,
animowane przez wspólnoty Świeckiego
Karmelu obu Prowincji Zakonu.
 3-5 lipca – XI. Spotkanie Młodych ze
świętymi Karmelu w Czernej.
 4 lipca – spotkanie Rodziny Szkaplerznej Prowincji Warszawskiej w Zamartem.
 18 lipca – XVII. Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w Czernej.
 18 października – uroczysta Msza św. na
zakończenie ogólnopolskiego Jubileuszu
w Poznaniu pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, ks. abpa
Celestino Migliore.
Ponadto, podejmowanych będzie wiele
lokalnych inicjatyw, które można śledzić na
stronach Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych (www.karmelicibosi.pl) oraz
poszczególnych klasztorów, np.:

 cykl Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej w 4 etapach oraz serie rekolekcji
opartych na poszczególnych dziełach
św. Teresy od Jezusa, czy poszczególnych zagadnieniach.
 cykl 7 prezentacji ukazujący poszczególne etapy życia duchowego w oparciu
o Zamek wewnętrzny, w reżyserii Aleksandra Machalicy (od stycznia, co miesiąc);
 wystawienie sztuki Felix Lope de Vega
y Caprio, Święta Teresa od Jezusa – 3 dni
z jej życia, w reżyserii Joanny Kiersztejn
(przełom maja i czerwca);
 cykl wykładów ukazujących powiązanie Teresy z malarstwem – El Greco,
z rzeźbą – Bernini, architekturą – Gaudi;
 cykl filmów fabularnych i dokumentalnych o św. Teresie od Jezusa;
 koncerty: zespołu muzyki dawnej Anonymous (utwory Tomasa Luisa de Victoria, współczesnego Teresie od Jezusa),
chóru z Berlina, zespołu muzyki sakralnej Lumen.
Wśród takiego bogactwa wydarzeń
skoncentrowanych wokół obchodów, warto
jednak pamiętać o istocie Jubileuszu. O jednym jestem przekonany – pisał nasz Ojciec
Generał w swoim Przesłaniu na Jubileusz 500-lecia – że nie przeżyjemy pięćsetlecia właściwie „robiąc” jedynie jakieś rzeczy,
by uczcić pamięć Teresy, ale „czyniąc z nas samych” Teresę, jeśli mogę użyć tego nieco śmia-

łego wyrażenia (…) Jesteśmy wezwani do
rozpoznania w nas samych tego, co słowa Teresy opisują, do odnalezienia mojej drogi, mojego
mieszkania (…) Do czego prowadzi nas pięćsetlecie Teresy? Prowadzi nas do naszych serc,
tam, gdzie mieszka nasza prawda i prawda
Boga żywego. Oby spotkały się one w imię i na
śladach Teresy: to jedyna celebracja, która będzie mogła weselić serce Matki.
Zegar opatrzności wybił godzinę Teresy!
Ona to nauczyła nas iść głównym szlakiem
na drodze modlitwy i współżycia z Bogiem. Wszystkie inne drogi są tylko ścieżynami o tyle pożytecznymi, o ile naprowadzają
na główny szlak. Duch Święty chce, abyśmy
powrócili na tę główną drogę, to jest do modlitwy, łączności z Bogiem, życia wewnętrznego. Taka jest lekcja świętej Teresy, Doktora
Kościoła (bł. Paweł VI, homilia z 27.09.
1970 r., w dniu ogłoszenia św. Teresy od
Jezusa doktorem Kościoła).

Niech św. Teresa patronuje nam w sposób szczególny tego roku, abyśmy za jej
wstawiennictwem i dzięki przykładowi
jej życia, oddanego całkowicie Bogu, także i my jeszcze mocniej przylgnęli do „Tego, o którym wiemy, że nas miłuje” (Ż 8,5).
Módl się za nami święta nasza Matko,
Tereso od Jezusa, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych!

Święta Matko Tereso od Jezusa!
Ty oddałaś się całkowicie na służbę miłości:
naucz nas chodzić
z determinacją i wiernością
po drodze modlitwy wewnętrznej,
z uwagą zwróconą
na Pana Boga w Trójcy Jedynego,
obecnego zawsze w głębi naszego jestestwa.
Umocnij w nas fundament
prawdziwej pokory,
odnowionego oderwania, bezwarunkowej
miłości braterskiej,
w szkole Maryi, naszej Matki.
Wlej w nas Twoją wrażliwą
miłość apostolską do Kościoła.
Niech Jezus będzie naszą radością, naszą
nadzieją i naszym dynamizmem,
niewyczerpanym źródłem
najgłębszej zażyłości.
Błogosław naszą wielką
rodzinę karmelitańską,
naucz nas modlić się całym sercem z Tobą:
Twoją jestem, Panie,
dla Ciebie się narodziłam.
Co chcesz czynić ze mną?
Amen.
Józef Tracz OCD

